
 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach”. 

 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie  9.1.1 

„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej”. 
 

Dnia 08.08.2013r w Szkole Podstawowej w  Złochowicach odbyło się 

spotkanie rekrutacyjne dotyczące  rozpoczęcia realizacji projektu unijnego w 

Gminie Opatów pt; „Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach”.  

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu - przy SP w Złochowicach zostanie 

utworzony nowy oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich.  

Na zebranie przybyło grono Rodziców i mieszkańców gminy- pragnących 

zapisać swoje dzieci do przedszkola. 

 

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej wsparcie skierowane 

zostanie do 35 dzieci  w wieku przedszkolnym. Projektem objęty zostanie nowo 

zaadaptowany oddział przedszkola przy SP w Złochowicach. W nowym roku 

szkolnym 2013/14 objętych projektem zostanie 25 nowych dzieci . 

 

Szczególnie utrudniony dostęp do zajęć dodatkowych podnoszących 

umiejętności oraz wyrównujących dysproporcje edukacyjne mają dzieci z gmin 

wiejskich. Brak możliwości rozwoju w tym kierunku  na zajęciach bezpłatnych 

w przedszkolach, brak możliwości dojazdu do dużych miast, wysoki koszt zajęć 

komercyjnych, brak instytucji szkoleniowych w miejscu zamieszkania to 

główne powody, przez które występują nierówności w edukacji dzieci. 

 

Wybór grupy docelowej wynikał więc z potrzeb środowiska lokalnego oraz 

problemów społecznych .  

Uczestnikom spotkania przedstawiono procedurę naboru uczestników do 

projektu, który  prowadzony będzie  równolegle na różne sposoby i różnymi 

narzędziami- min –  spotkanie z rodzicami informujące o projekcie, które 

odbyło się 08.08.2013 w SP Złochowice, cały czas są przekazywane informacje 

przez dyrekcję przedszkola , dwukrotnie zostały przekazane informacje o 

naborze w kościele parafialnym podczas Mszy Świętych, zostaną powieszone 

plakaty informacyjne  w Urzędzie Gminy oraz przy sklepach, w GOPS-ie ; 



ponadto  zamieszczono teksty informacyjne na stronie internetowej 

Projektodawcy.  

 

Na spotkaniu rekrutacyjnym zapoznawano  społeczność z celami projektu, 

harmonogramem planowanych działań oraz ofertą planowanych zajęć.   

 

 

Zgodnie z założeniami projekt będzie trwał przez 2 lata. Biorąc pod uwagę 

specyfikę funkcjonowania przedszkola oraz zasadę dostępności do zajęć 

dodatkowych, dzieci biorą udział we wszystkich możliwych zajęciach,  

 

Poinformowano Rodziców-  będących zainteresowanymi zapisem swoich 

dzieci do nowego oddziału przedszkola w SP w Złochowicach o podstawie  

kwalifikacji uczestników do projektu oraz rozdano niezbędne dokumenty 

rekrutacyjne: 

 

- kwestionariusz zgłoszeniowy 

- regulamin projektu 

- umowę o uczestnictwie w projekcie 

- deklarację uczestnictwa 

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych; 

 

 

 

 

 


